
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 

 

м. Київ    21 грудня 2017 року 

 

Місце проведення:    м. Київ, вул. Білоруська, 30 

Час початку засідання:    17 год. 00 хв. 

Час закінчення засідання:    19 год. 00 хв. 

 

Присутні: Голова РАмК – Рафальська Інна Владиславівна, Заступник Голови РАмК - 

Степ’юк Валентин Сергійович, секретар РАмК - Кілічава Тетяна Михайлівна, члени РАмК 

– Багрій Василь Володимирович, Бойко Ігор Григорович, Боскін Олександр Леонідович, 

Брицька Анна Миколаївна, Бура Олена Вікторівна, Гученко Петро Федорович, Іванов Ігор 

Олександрович, Кудрявцев Павло Миколайович, Лошаков Дмитро Сергійович, Меркулова 

Лариса Анатоліївна, Овод Роман Віталійович, Полтавець Володимир Миколайович, 

Поповська Тетяна Володимирівна, Радіонова Людмила Іванівна, Сафронов Валерій 

Аркадійович, Стеблевський Андрій Олексійович, Ткач Віталій Дмитрович, Чаплієва 

Крістіна Володимирівна. 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд звітів стажистів і висновків керівників стажування про виконання 

індивідуальних планів стажування та прийняття відповідних рішень за оцінкою 

результатів їх стажування. - Доповідач Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. 

2. Про прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування особам, що працювали не менше року 

протягом останніх двох помічником адвоката. - Доповідач член РАмК Лошаков Д.С. 

3. Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників стажування. 

- Доповідач Голова РАмК Рафальська І.В.  

4. Про розгляд заяв про допуск до стажування та призначення керівників стажування. 

- Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М. 

5. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до Єдиного 

реєстру адвокатів України. - Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М. 

6. Про розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. - Заступник Голови РАмК 

Степ’юк В.С. 

7. Про видачу дублікатів свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. - 

Доповідач Голова РАмК Рафальська І.В. 

8. Про затвердження кошторису витрат на святкування дня адвокатури 22.12.2017 р. - 

Доповідач Голова РАмК Рафальська І.В. 

9. Про надання права підпису документів від імені юридичної особи Ради адвокатів 

міста Києва Заступнику Голови РАмК - Доповідач Голова РАмК  Рафальська І.В. 

10. Різне. 

 

Засідання відкрив Заступник Голови РАмК Степ’юк Валентин Сергійович, який 

повідомив присутніх про наявність кворуму, оскільки кількість зареєстрованих для 

участі у засіданні, а саме на підставі реєстраційного списку для участі у засіданні 

становить 21 член РАмК з 28, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 48 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та п. 7.8. Регламенту Ради адвокатів регіону 

(нова редакція), затвердженого рішення Ради адвокатів України від 25.10.2014 р. № 

178, є підставою вважати засідання РАмК повноважним. 

 



Заступник Голови РАмК оголосив Порядок денний засідання РАмК та запропонував 

його затвердити. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Затвердити Порядок денний засідання РАмК. 

 

1.    Про розгляд звітів стажистів і висновків керівників стажування про 

виконання індивідуальних планів стажування та прийняття відповідних рішень за 

оцінкою результатів їх стажування 

Слухали: Заступника Голови РАмК Степ’юка В.С., який повідомив присутніх 

членів РАмК, що до Ради подано адвокатами – керівниками стажування звіти про оцінку 

стажування стажистів за результатами проходження стажування, а тому на підставі ч. 7 ст. 

10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» необхідно надати поданим 

звітам оцінку, за результатами якої прийняти одне із двох рішень: про видачу особі 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про продовження стажування 

на строк від одного до трьох місяців. 

Крім того, Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що на засідання РАмК 

прибули адвокати – керівники стажування та їх стажери. 

Степ’юк В.С. запропонував заслухати адвокатів-керівників стажування, їх стажистів, 

надати оцінку наданим до РАмК звітам керівників стажування про оцінку стажування 

стажистів за результатами проходження стажування та прийняти відповідні рішення щодо 

наступних стажистів: 

 

1) Авдєєв Борис Миколайович, керівник стажування - адвокат Авдєєв Микола 

Петрович, свідоцтво № 1793 видане КМКДКА від  20.11.2003, які представили результати 

стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Авдєєва М. П. про оцінку стажування стажиста Авдєєва Б. 

М. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Авдєєву Б. М. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Авдєєву Борису Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

2) Алтунін Ярослав Ігорович, керівник стажування - адвокат Цикалевич 

Володимир Миколайович, свідоцтво № 3473 видане КМКДКА від 25.09.2008, які 

представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Цикалевич В. М. про оцінку стажування стажиста Алтуніна 

Я. І. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Алтуніну Я. І. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 



Вирішили: Видати Алтуніну Ярославу Ігоровичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

3) Воробцова Юлія Олексіївна, керівник стажування - адвокат Меркулова Лариса 

Анатоліївна, свідоцтво № 2885 видане КМКДКА від 26.04.2007, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Меркулової Л.А. про оцінку стажування стажиста 

Воробцової Ю.О. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також 

підстав для прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради 

ставили питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Воробцовій Ю.О. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 20, «Проти» - 0, “Не голосували” - 1 (Меркулова Л.А.). 

Вирішили: Видати Воробцовій Юлії Олексіївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

4) Дедіщева Вікторія Ігорівна, керівник стажування - адвокат Волотковська 

Марія Петрівна, свідоцтво № 7065 видане КМКДКА від 07.02.1995, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Волотковської М. П. про оцінку стажування стажиста 

Дедіщевої В. І. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також 

підстав для прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради 

ставили питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Дедіщевій В. І. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Дедіщевій Вікторії Ігорівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

5) Демченко Маргарита Сергіївна, керівник стажування - адвокат Шевченко 

Марія Олександрівна, свідоцтво № 1788 видане КМКДКА від 21.03.2003, які 

представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Шевченко М. О. про оцінку стажування стажиста Демченко 

М. С. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Демченко М. С. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 



Вирішили: Видати Демченко Маргариті Сергіївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

6) Денисенко Ігор Миколайович, керівник стажування - адвокат Рогоза Валерій 

Анатолійович, свідоцтво № 1372 видане КМКДКА від 06.07.1999, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Рогоза В. А. про оцінку стажування стажиста Денисенко І. 

М. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Денисенко І. М. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Денисенко Ігорю Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

7) Зозуля Олександра Леонідівна, керівник стажування - адвокат Курдалевська 

Олена Вікторівна, свідоцтво № 2977 видане КМКДКА від 21.06.2007, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Курдалевської О. В. про оцінку стажування стажиста Зозулі 

О. Л. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Зозулі О. Л. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Зозулі Олександрі Леонідівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

8) Ільїна Вікторія Юріївна, керівник стажування - адвокат Романюк Марина 

Валеріївна, свідоцтво № 3127 видане КМКДКА від 29.11.2007, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Романюк М. В. про оцінку стажування стажиста Ільїної В.Ю. 

та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу  Ільїній В.Ю. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 



Вирішили: Видати Ільїній Вікторії Юріївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

9) Кабанов Володимир Іванович, керівник стажування - адвокат Коноваленко 

Євгеній Леонідович, свідоцтво № 3863 видане КМКДКА від 24.09.2009, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Коноваленко Є. Л. про оцінку стажування стажиста 

Кабанова В. І. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також 

підстав для прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради 

ставили питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Кабанову В.І. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Кабанову Володимиру Івановичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

10) Карпенко Максим Миколайович, керівник стажування - адвокат Коноваленко 

Євгеній Леонідович, свідоцтво № 3863 видане КМКДКА від 24.09.2009, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Коноваленко Є. Л. про оцінку стажування стажиста 

Карпенко М. М. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також 

підстав для прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради 

ставили питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу  Карпенко М. М. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Карпенко Максиму Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

11) Кацалап Андрій Анатолійович, керівник стажування - адвокат Ковальчук 

Олег Дмитрович свідоцтво № 774 видане КМКДКА від 09.06.1995, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Ковальчук О. Д. про оцінку стажування стажиста Кацалап 

А.А. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Кацалап А. А. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 



Вирішили: Видати Кацалап Андрію Анатолійовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

12) Ключинський Костянтин Леонідович, керівник стажування - адвокат 

Курдалевська Олена Вікторівна, свідоцтво № 2977 видане КМКДКА від 21.06.2007, які 

представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Курдалевської О. В. про оцінку стажування стажиста 

Ключинського К.Л. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також 

підстав для прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради 

ставили питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Ключинському К. Л. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Ключинському Костянтину Леонідовичу на підставі п. 1 ч. 7 

ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

13) Кудіна Ольга Сергіївна, керівник стажування - адвокат Романюк Марина 

Валеріївна, свідоцтво № 3127 видане КМКДКА від 29.11.2007, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Романюк М. В. про оцінку стажування стажиста Кудіної О. 

С. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Кудіній О. С. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Кудіній Ользі Сергіївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

14) Куцай Юрій Сергійович, керівник стажування - адвокат Кудрявцев Олексій 

Валентинович свідоцтво № 3441 видане КМКДКА від 25.09.2008, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Кудрявцева О. В. про оцінку стажування стажиста Куцай Ю. 

С. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Куцай Ю. С. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 



Вирішили: Видати Куцай Юрію Сергійовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

15) Молчанов Микола Дмитрович, керівник стажування - адвокат Андруцька 

Ганна Олександрівна, свідоцтво № 3001 видане КМКДКА від 27.09.2007, які 

представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Андруцької Г. О. про оцінку стажування стажиста 

Молчанова М. Д. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також 

підстав для прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради 

ставили питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Молчанову М.Д. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Молчанову Миколі Дмитровичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

16) Прозоря Олександр Львович, керівник стажування - адвокат Патюк Світлана 

Олександрівна, свідоцтво № 3217 видане Донецькою обласною КДКА від 29.04.2009, які 

представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Патюк С. О. про оцінку стажування стажиста Прозоря О. Л. 

та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу  Прозоря О. Л. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Прозоря Олександру Львовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

17) Прусакова Ольга Михайлівна, керівник стажування - адвокат Дрига Олег 

Вікторович, свідоцтво № 4151 видане КМКДКА від 28.09.2010, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Дрига О. В. про оцінку стажування стажиста Прусакової О. 

М. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Прусаковій О. М. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 



Вирішили: Видати Прусаковій Ользі Михайлівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

18) Радченкова Анна Володимирівна, керівник стажування - адвокат Романюк 

Марина Валеріївна, свідоцтво № 3127 видане КМКДКА від 29.11.2007, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Романюк М. В. про оцінку стажування стажиста Радченкової 

А. В. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Радченковій А. В. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Радченковій Анні Володимирівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

19) Сапронов Олег Віталійович, керівник стажування - адвокат Хоптинець Андрій 

Борисович, свідоцтво № 3133 видане КМКДКА від 29.11.2007, які представили 

результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із 

звітом керівника стажування Хоптинець А. Б. про оцінку стажування стажиста Сапронова 

О. В. та відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для 

прийняття рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили 

питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу Сапронову О. В. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Сапронову Олегу Віталійовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів 

стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

20) Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що стажист Картушин Дмитро 

Михайлович не виконав в повному обсязі теоретичну частину програми стажування. 

Під час обговорення членами РАмК зазначеного питання надійшла пропозиція про 

продовження стажування стажисту Картушин Д.М. на підставі п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за оцінкою результатів стажування 

на 3 (три) місяці. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

подовження стажування Картушин Д.М. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Подовжити стажування стажисту Картушин Дмитру Михайловичу на 

підставі п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за 

оцінкою результатів стажування терміном до 3-х місяців у зв`язку з недовиконанням 

теоретичної частини програми стажування. 

  



21) Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що стажист Цицюра Володимир 

Іванович подав заяву про зупинення стажування терміном на 6 місяців.  

Відповідно до п. 8.1. Положення “Про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю”, затв. Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із змінами, стажування може бути 

зупинене не більше ніж на півроку за заявою стажиста радою адвокатів регіону, яка 

прийняла рішення про направлення на стажування, у межах дійсності свідоцтва про 

складення кваліфікаційного іспиту. У такому випадку до ради адвокатів регіону 

стажистом подається звіт про обсяг виконання індивідуального плану стажування, а 

керівником стажування – звіт про оцінку пройденого у нього даним стажистом 

стажування. 

Стажистом Цицюра В.І. подано звіт про обсяг виконання індивідуального плану 

стажування, а керівником стажування – звіт про оцінку пройденого у нього даним 

стажистом стажування. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

зупинення стажування терміном на 6 місяців Цицюри В. І. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Зупинити стажування терміном на 6 місяців Цицюри Володимира 

Івановича. 

 

22) Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що стажист Бевз Олександр 

Миколайович подав заяву про поновлення стажування після його зупинення.  

Відповідно до п. 8.3., 8.4. Положення “Про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю”, затв. Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із змінами, поновлення стажування 

відбувається за заявою стажиста, поданою до ради адвокатів регіону, де він проходить 

стажування. Така заява розглядається радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з 

дня її отримання. Заява про поновлення стажування може бути подана стажистом до 

закінчення строку, на який стажування зупинялося. 

У випадку зупинення стажування право на продовження стажування поновлюється з 

дня прийняття радою адвокатів регіону рішення про поновлення стажування (п. 8.5. 

Положення).  

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

поновлення стажування Бевз О. М. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Поновити стажування Бевз Олександру Миколайовичу. 

 

23) Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що стажист Смоляк Олена 

Анатоліївна подала заяву про припинення стажування.  

Відповідно до п. 9.1.1. Положення “Про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю”, затв. Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із змінами, стажування може бути 

припинене у разі подання стажистом заяви про припинення стажування. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

припинення стажування Смоляк О.А. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Припинити стажування Смоляк Олені Анатоліївні. 

 

2.    Про прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування особам, що працювали не 

менше року протягом останніх двох помічником адвоката 



Слухали: члена РАмК Лошакова Д.С., який повідомив, що до РАмК надійшла заява 

від Ташматової Анжеліки Курбанбаївної про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування на підставі ч. 5 ст. 10 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Також член РАмК Лошаков Д.С. доповів, що надані документи від зазначеної особи 

відповідають вимогам ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а отже є всі підстави прийняти рішення про видачу їй свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.  

Заслухали Ташматову Анжеліку Курбанбаївну, якій члени РАмК ставили питання. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про 

видачу їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження 

стажування. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати Ташматовій Анжеліці Курбанбаївній свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

 

3.    Про розгляд заяв адвокатів про включення до Реєстру керівників 

стажування 

Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що 

до РАмК надійшли заяви наступних адвокатів: 

• Дядюк Євгена Миколайовича, свідоцтво № 3521 видане КМКДКА від 27.11.2008; 

• Логінова Дениса Вікторовича, свідоцтво № 4482 видане Донецькою обласною 

КДКА від 29.08.2012; 

• Менжеги Наталії Володимирівни, свідоцтво №3151 видане КМКДКА від 13.12 

2007; 

• Самойленко Афанасія Миколайовича, свідоцтво № 532 видане Чернігівською 

обласною КДКА від 04.03.2011; 

• Хайнак Тараса Леонідовича, свідоцтво № 4947/10 видане Київською обласною 

КДКА від 26.07.2012, 

про внесення щодо них записів до Реєстру керівників стажування та відкриття для 

них по 3 (три) вакантних місця стажистів. 

Також, Голова РАмК Рафальська І.В. повідомила, що за наданою інформацією 

КМКДКА заяв (скарг) на зазначених адвокатів на розгляді у дисциплінарній палаті не має, 

дисциплінарних стягнень протягом трьох років, що передують їх зверненню, не мають. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання списком 

щодо задоволення на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» заяв зазначених адвокатів та внести щодо них записи до Реєстру керівників 

стажування з відкриттям для них по 3 (три) вакантних місця стажистів. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Внести на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» про адвокатів: 

• Дядюк Євгена Миколайовича, свідоцтво № 3521 видане КМКДКА від 

27.11.2008; 

• Логінова Дениса Вікторовича, свідоцтво № 4482 видане Донецькою обласною 

КДКА від 29.08.2012; 

• Менжеги Наталії Володимирівни, свідоцтво №3151 видане КМКДКА від 13.12 

2007; 

• Самойленко Афанасія Миколайовича, свідоцтво № 532 видане Чернігівською 

обласною КДКА від 04.03.2011; 

• Хайнак Тараса Леонідовича, свідоцтво № 4947/10 видане Київською обласною 

КДКА від 26.07.2012, 



записи до Реєстру керівників стажування та відкрити для них по 3 (три) вакантних 

місця стажистів. 

 

4.    Про направлення на стажування та призначення керівників стажування 

Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, 

що до РАмК надійшли заяви про направлення на стажування та призначення керівників 

стажування від осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та мають дійсне свідоцтво 

про його складення, а також щодо заміни керівника стажування (відкріплення попередньо 

призначеного керівника та призначення нового, згідно п. 7.6. Положення “Про 

організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю”, затв. Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із 

змінами), а саме: 

1. Давидович Вікторія Миколаївна; 

2. Вилегжаніна Маріанна Вадимівна; 

3. Грищенко Олександр Миколайович;  

4. Загика Інна Миколаївна;  

5. Зоненко Лілія Миколаївна;  

6. Ігнатенко Олексій Олексійович;  

7. Котович Богдан Володимирович;  

8. Мартинюк Анастасія Василівна;  

9. Охромєєв Юрій Геннадійович;  

10. Пархоменко Людмила Миколаївна;  

11. Петренко Руслана Олегівна;  

12. Сорокін Віктор Вікторович;  

13. Стукалов Антон Володимирович;  

14. Торохтій Ярослава Олександрівна;  

15. Царьов Микола Андрійович;  

16. Страшний Олексій Олександрович;  

17. Деревецький Володимир Васильович; 

18. Мусієнко Ольга Вікторівна; 

19. Фомін Андрій Анатолійович (заміни керівника). 

Після обговорення членами РАмК вищевказаного питання Заступник Голови РАмК 

запропонував поставити на голосування питання щодо направлення на стажування осіб, 

які успішно склали кваліфікаційний іспит та мають дійсне свідоцтво про його складення 

та призначити їм наступних адвокатів – керівників стажування: 

 

 П.І.Б.стажиста Адвокат-керівник стажування 

1 Давидович Вікторія 

Миколаївна 

Руснак Інна Володимирівна, свідоцтво № 4536 видане 

КМКДКА від 31.05.2011 

2 Вилегжаніна Маріанна 

вадимівна 

Шевченко Тетяна Андріївна свідоцтво № 194 видане 

КМКДКА  від 20.01 1994 

3 Грищенко Олександр 

Микоалйович 

Нечипоренко Андрій Володимирович,  свідоцтво № 2300 

видане КМКДКА від 29.09.2005 

4 Загика Інна Миколаївна Кравченко Олександр Михайлович, свідоцтво № 4524 

видане КМКДКА від 26.07.2011 

5 Зоненко Лілія 

Миколаївна 

Матенков Роман Сергійович, свідоцтво № 977 видане 

КМКДКА від 29.02.1996 

6 Ігнатенко Олексій 

Олексійович 

Лисовець Тетяна Василівна, свідоцтво № 2074 видане 

КМКДКА від 28.10.2004 

7 Котович Богдан Менжега Наталія Володимирівна, свідоцтво №3151 



Володимирович видане КМКДКА від 13.12 2007 

8 Мартинюк Анастасія 

Василівна 

Андруцька Ганна Олександрівна, свідоцтво №3001 видане 

КМКДКА від 27.09.2007 

9 Охромєєв Юрій 

Геннадійович 

Романюк Марина  Валеріївна,  свідоцтво №3127 видане 

КМКДКА від 29.11.2007 

10 Пархоменко Людмила 

Миколаївна 

Нагайцева Тетяна Сергіївна, свідоцво № 102 видане 

Харківською обласною КДКА від 29.06.1993 

11 Петренко Руслана 

Олегівна 

Матенков Роман Сергійович, свідоцтво № 977 видане 

КМКДКА від 29.02.1996 

12 Сорокін Віктор 

Вікторович 

Хайнак Тарас Леонідович, свідоцтво № 4947/10 видане 

Київською обласною КДКА від 26.07.2012 

13 Стукалов Антон 

Володимирович 

Романюк Марина Валеріївна, свідоцтво № 3127 видане 

КМКДКА від 29.11.2007 

14 Торохтій Ярослава 

Олександрівна 

Хайнак Тарас Леонідович, свідоцтво № 4947/10 видане 

Київською обласною КДКА від 26.07.2012 

15 Царьов Микола 

Андрійович 

Балухатий Олег Павлович, свідоцтво № 885 видане 

КМКДКА від 26.01.1996 

16 Страшний Олексій 

Олександрович 

Сімон Іван Валерійович, свідоцтво № 3128 видане 

КМКДКА від 29.11.2007 

17 Деревецький 

Володимир Васильович 

Ковальчук Олег Дмитрович, свідоцтво № 774 видане 

КМКДКА від 09.06.1995 

18 Мусієнко Ольга 

Вікторівна 

Сімон Іван Валерійович, свідоцтво № 3128 видане 

КМКДКА від 29.11.2007 

 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Направити на стажування осіб, які успішно склали кваліфікаційний 

іспит та мають дійсне свідоцтво про його складення, та призначити керівників 

стажування: 

 П.І.Б.стажиста Адвокат-керівник стажування 

1 Давидович Вікторія 

Миколаївна 

Руснак Інна Володимирівна, свідоцтво № 4536 видане 

КМКДКА від 31.05.2011 

2 Вилегжаніна Маріанна 

вадимівна 

Шевченко Тетяна Андріївна свідоцтво № 194 видане 

КМКДКА  від 20.01 1994 

3 Грищенко Олександр 

Микоалйович 

Нечипоренко Андрій Володимирович,  свідоцтво № 2300 

видане КМКДКА від 29.09.2005 

4 Загика Інна Миколаївна Кравченко Олександр Михайлович, свідоцтво № 4524 

видане КМКДКА від 26.07.2011 

5 Зоненко Лілія 

Миколаївна 

Матенков Роман Сергійович, свідоцтво № 977 видане 

КМКДКА від 29.02.1996 

6 Ігнатенко Олексій 

Олексійович 

Лисовець Тетяна Василівна, свідоцтво № 2074 видане 

КМКДКА від 28.10.2004 

7 Котович Богдан 

Володимирович 

Менжега Наталія Володимирівна, свідоцтво №3151 

видане КМКДКА від 13.12 2007 

8 Мартинюк Анастасія 

Василівна 

Андруцька Ганна Олександрівна, свідоцтво №3001 видане 

КМКДКА від 27.09.2007 

9 Охромєєв Юрій 

Геннадійович 

Романюк Марина  Валерїівна,  свідоцтво №3127 видане 

КМКДКА від 29.11.2007 

10 Пархоменко Людмила 

Миколаївна 

Нагайцева Тетяна Сергіївна, свідоцтво № 102 видане 

Харківською обласною КДКА від 29.06.1993 

11 Петренко Руслана Матенков Роман Сергійович, свідоцтво № 977 видане 



Олегівна КМКДКА від 29.02.1996 

12 Сорокін Віктор 

Вікторович 

Хайнак Тарас Леонідович, свідоцтво № 4947/10 видане 

Київською обласною КДКА від 26.07.2012 

13 Стукалов Антон 

Володимирович 

Романюк Марина Валеріївна, свідоцтво № 3127 видане 

КМКДКА від 29.11.2007 

14 Торохтій Ярослава 

Олександрівна 

Хайнак Тарас Леонідович, свідоцтво № 4947/10 видане 

Київською обласною КДКА від 26.07.2012 

15 Царьов Микола 

Андрійович 

Балухатий Олег Павлович, свідоцтво № 885 видане 

КМКДКА від 26.01.1996 

16 Страшний Олексій 

Олександрович 

Сімон Іван Валерійович, свідоцтво № 3128 видане 

КМКДКА від 29.11.2007 

17 Деревецький 

Володимир Васильович 

Ковальчук Олег Дмитрович, свідоцтво № 774 видане 

КМКДКА від 09.06.1995 

18 Мусієнко Ольга 

Вікторівна 

Сімон Іван Валерійович, свідоцтво № 3128 видане 

КМКДКА від 29.11.2007 

 

5. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до 

Єдиного реєстру адвокатів України 

Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, 

що до РАмК надійшли заяви адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до 

Єдиного реєстру адвокатів України, а саме від: 

1. Адвоката Пашковського  Дмитра  Володимировича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 4217, видане  Київською міською КДКА  26.10.2010 р., 

про помічника Ткаченко Вікторію Олегівну (вх. 815 від 23.11.2017р.);  

2. Адвоката Загродського  Юрія  Станіславовича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 5788, видане  Радою адвокатів міста Києва  29.09.2016 р., 

про помічника Глиновського Василя Володимировича (вх. 816 від 29.11.2017р.);  

3. Адвоката Фоміна  Ігоря  Юрійовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 523, видане  Київською міською КДКА  25.03.1994 р., про помічника 

Фоміну Оксану Ігорівну (вх. 817 від 29.11.2017р.);  

4. Адвоката Старика  Володимира  Михайловича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 000301, видане  Радою адвокатів Львівської 

області  22.02.2016 р., про помічника Гайового Георгія Євгеновича (вх. 818 від 

30.11.2017р.);  

5. Адвоката Борудніс  Тетяни  Анатоліївни, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 370, видане  Київською міською КДКА    20.01.1994  р., 

про помічника Руденка Олега Валерійовича (вх. 819 від 01.12.2017р.);  

6. Адвоката Дутковського  Богдана  Васильовича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 5169, видане  Київською міською КДКА    29.08.2012 р., 

про помічника Сергійчук Наталію Ігорівну (вх. 820 від 07.12.2017р.);  

7. Адвоката Димитрієва  Володимира  Валерійовича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 1660, видане  Київською міською КДКА 01.06.2001р., 

про помічника Довжинець Олександра Васильовича (вх. 821 від 11.12.2017р.);  

8. Адвоката Сидорука  Миколи  Івановича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 410, видане  Київською міською КДКА 03.11.1995 р., про 

помічника Гавелюк Валентину Миколаївну (вх. 822 від 12.12.2017р.);  

9. Адвоката Пашковського  Дмитра  Володимировича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 4217, видане  Київською міською КДКА 26.10.2010 р., 

про помічника Скляра Костянтина Анатолійовича (вх. 823 від 14.12.2017р.);  



10. Адвоката Петиченко  Іллі  Вікторовича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 5207, видане  Київською міською КДКА 29.08.2012 р., 

про помічника Єленич Андрія Олександровича (вх. 824 від 19.12.2017р.); 

11. Адвоката Тищенка  Олександра  Васильовича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 829, видане  Київською міською КДКА 22.09.1995 р., про 

помічника Лісову Аллу Василівну (вх. 825 від 21.12.2017р.); 

12. Адвоката Лісовського  Андрія  Володимировича, Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 4696, видане  Київською міською КДКА 25.10.2011 р., 

про помічника Сидорченка Михайла Олександровича (вх. 826 від 21.12.2017р.). 

Кілічава Т.М. повідомила присутнім членам РАмК, що подані документи на 

зазначених помічників відповідають вимогам ст. 16 Закону України “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність”.  

Відповідно до п. 3.1. Положення “Про помічника адвоката”, затв. Рішенням РАУ від 

25.09.2015 № 113 Рада адвокатів регіону вносить дані про помічника адвоката до ЄРАУ у 

відповідності до Порядку ведення ЄРАУ, затвердженого Радою адвокатів України, та 

видає помічнику посвідчення помічника адвоката в 30-ти денний строк із дня 

надходження заяви про внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ.  

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування дане питання. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Внести до Єдиного реєстру адвокатів України дані про помічника 

адвоката, а саме: 

1. Ткаченко Вікторія Олегівна - помічник адвоката 

Пашковського  Дмитра  Володимировича (Свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 4217, видане Київською міською КДКА  26.10.2010 р.); 

2. Глиновський Василь Володимирович - помічник адвоката Загродського Юрія 

Станіславовича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5788, 

видане Радою адвокатів міста Києва  29.09.2016 р.);  

3. Фоміна Оксана Ігорівна - помічник адвоката Фоміна Ігоря Юрійовича, (Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю № 523, видане  Київською міською 

КДКА  25.03.1994 р.);  

4. Гайовий Георгій Євгенович - помічник адвоката Старика Володимира 

Михайловича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000301, 

видане Радою адвокатів Львівської області  22.02.2016 р.); 

5. Руденко Олег Валерійович - помічник адвоката Борудніс Тетяни Анатоліївни 

(Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 370, видане  Київською 

міською КДКА 20.01.1994  р.); 

6. Сергійчук Наталія Ігорівна - помічник адвоката Дутковського 

Богдана  Васильовича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 

5169, видане  Київською міською КДКА 29.08.2012 р.); 

7. Довжинець Олександр Васильович - помічник адвоката Димитрієва Володимира 

Валерійовича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1660, 

видане  Київською міською КДКА 01.06.2001р.);  

8. Гавелюк Валентин Миколаївн - помічник адвоката Сидорука  Миколи  Івановича 

(Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 410, видане  Київською 

міською КДКА 03.11.1995 р.);  

9. Скляр Костянтин Анатолійович - помічник адвоката Пашковського Дмитра 

Володимировича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4217, 

видане  Київською міською КДКА 26.10.2010 р.);  

10. Єленич Андрій Олександрович - помічник адвоката Петиченко Іллі Вікторовича 

(Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5207, видане  Київською 

міською КДКА 29.08.2012 р.); 



11. Лісова Алла Василівна - помічник адвоката Тищенка Олександра Васильович 

Тищенка Олександра Васильовича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 829, видане  Київською міською КДКА 22.09.1995 р.); 

12. Сидорченко Михайло Олександрович - помічник адвоката Лісовського 

Андрія  Володимировича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 4696, видане  Київською міською КДКА 25.10.2011 р.). 

 

6. Про розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що 

надійшли заяви від адвокатів, які просять звільнити їх від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування з поважних причин, а саме від 

адвокатів: 

1. адвоката Тодорович Віри Петрівни (свідоцтво № 1037 видане 02.05.1996 р. 

КМКДКА) за період з 2017 р. у зв’язку із виходом на пенсію за віком з 01.03.2007 

р. Копія пенсійного посвідчення додана. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування дане питання. 

Голосували: «За» - 21 «Проти» - 0. 

Вирішили: звільнити від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування адвоката Тодорович Віру Петрівну (свідоцтво № 1037 

видане 02.05.1996 р. КМКДКА) за період з 2017 р. 

 

2) адвоката Гаврищук Ольги Сергіївни (свідоцтво № 4067 видане 27.07.2010 р. 

КМКДКА) за період з 2013 р. по травень 2017 р.  у зв’язку із декретною відпусткою 

у період з червня 2011 р. по травень 2017 р. Копії медичних довідок про стан дитини з 

метою продовження декретної відпустки додані. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування дане питання. 

Голосували: «За» - 21 «Проти» - 0. 

Вирішили: звільнити від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування адвоката Гаврищук Ольгу Сергіївну (свідоцтво № 4067 

видане 27.07.2010 р. КМКДКА) за період з 2013 р. по травень 2017 р. 

 

  

7.    Про видачу дублікату/заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю 

Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що 

відповідно до п. 1 Рішення № 212 від 17.11.2016 р. “Про видачу дублікату/заміну 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю” при виготовленні 

дублікату/заміні свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, на зворотному 

його боці зазначається рішення органу, на підставі якого видано свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю, та рішення ради адвокатів регіону про видачу 

дублікату/заміну свідоцтва про на заняття адвокатською діяльністю з відповідними їх 

реквізитами. 

До РАмК надійшли наступні заяви адвокатів: 

щодо видачі свідоцтв нового зразка (заміна) 

1. Бонтлаб Василь Васильович, № Свідоцтва: 3280, Дата: 24.04.2008 Видано: Київська 

міська КДКА 

2. Буграєва Олена Абуталібівна, № Свідоцтва: 5460, Дата: 05.12.2013, Видано: 

Київська міська КДКА 

3. Мягкоход Юрій Володимирович, № Свідоцтва: 1283, Дата: 16.03.1999, Видано: 

Київська міська КДКА 



4. Радіонова Людмила Іванівна, № Свідоцтва: 310, Дата: 20.01.1994, Видано: Київська 

міська КДКА 

5. Семенець Світлана Вікторівна, № Свідоцтва: 3080, Дата: 25.10.2007, Видано: 

Київська міська КДКА 

6. Скрицький Олександр Миколайович, № Свідоцтва: 2422, Дата: 15.12.2005, 

Видано: Київська міська КДКА 

7. Степанець Володимир Михайлович, № Свідоцтва: 1168, Дата: 24.04.1998, Видано: 

Київська міська КДКА 

8. Степанов Ігор Володимирович, № Свідоцтва: 2728, Дата: 21.12.2006, Видано: 

Київська міська КДКА 

9. Твердохлєбов Олег Васильович, № Свідоцтва: 4958, Дата: 24.04.2012, Видано: 

Київська міська КДКА 

10. Тодорович Віра Петрівна, № Свідоцтва: 1037, Дата: 22.05.1996, Видано: Київська 

міська КДКА 

11. Шолудько Олександр Михайлович, № Свідоцтва: 5489, Дата: 05.12.2013, Видано: 

Київська міська КДКА 

 Заміна у зв'язку із зміною прізвища: 

12. Годун Дарія Володимирівна, № Свідоцтва: 2635, Дата: 22.06.2006, Видано: 

Київська міська КДКА  

13. Сухая Марина Василівна, № Свідоцтва: 5776, Дата: 30.06.2016, Видано: Рада 

адвокатів міста Києва 

 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування дане питання. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Видати в порядку заміни свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю наступним адвокатам: 

1. Бонтлаб Василь Васильович, № Свідоцтва: 3280, Дата: 24.04.2008 Видано: 

Київська міська КДКА 

2. Буграєва Олена Абуталібівна, № Свідоцтва: 5460, Дата: 05.12.2013, Видано: 

Київська міська КДКА 

3. Мягкоход Юрій Володимирович, № Свідоцтва: 1283, Дата: 16.03.1999, Видано: 

Київська міська КДКА 

4. Радіонова Людмила Іванівна, № Свідоцтва: 310, Дата: 20.01.1994, Видано: 

Київська міська КДКА 

5. Семенець Світлана Вікторівна, № Свідоцтва: 3080, Дата: 25.10.2007, Видано: 

Київська міська КДКА 

6. Скрицький Олександр Миколайович, № Свідоцтва: 2422, Дата: 15.12.2005, 

Видано: Київська міська КДКА 

7. Степанець Володимир Михайлович, № Свідоцтва: 1168, Дата: 24.04.1998, 

Видано: Київська міська КДКА 

8. Степанов Ігор Володимирович, № Свідоцтва: 2728, Дата: 21.12.2006, Видано: 

Київська міська КДКА 

9. Твердохлєбов Олег Васильович, № Свідоцтва: 4958, Дата: 24.04.2012, Видано: 

Київська міська КДКА 

10. Тодорович Віра Петрівна, № Свідоцтва: 1037, Дата: 22.05.1996, Видано: Київська 

міська КДКА 

11. Шолудько Олександр Михайлович, № Свідоцтва: 5489, Дата: 05.12.2013, 

Видано: Київська міська КДКА 

 

12. Годун Дарія Володимирівна, № Свідоцтва: 2635, Дата: 22.06.2006, Видано: 

Київська міська КДКА.  



13. Сухая Марина Василівна, № Свідоцтва: 5776, Дата: 30.06.2016, Видано: Рада 

адвокатів міста Києва. 

 

8.    Про затвердження кошторису витрат на святкування дня адвокатури 

22.12.2017р. - Доповідач Голова РАмК  Рафальська І.В. 

Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що 

на 22.12.2017 р. запланований захід по святкуванню дня адвокатури для усіх бажаючих 

адвокатів м. Києва, на організацію якого необхідно затвердити кошторис його витрат. 

Даний захід заплановано в нічному клубі “Disco Radio Hall”. 

При обговоренні даного питання Голова РАмК Рафальська І.В. оголосила 

запропонований кошторис витрат, загальна сума якого становить 216’120,00 грн. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування затвердження даного кошторису. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Затвердити кошторис витрат на святкування дня адвокатури 22.12.2017р. 

в розмірі 216’120,00 грн. 

 

9.    Про надання права підпису документів від імені юридичної особи Ради 

адвокатів міста Києва Заступнику Голови РАмК - Доповідач Голова РАмК  Рафальська 

І.В. 

Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що 

з метою ефективності вирішення організаційно-розпорядчих, господарських та 

адміністративних  питань необхідно наділити правом підпису документів від імені 

юридичної особи Ради адвокатів міста Києва Заступника Голови РАмК Степ’юка В.С. та 

просила підтримати дану пропозицію. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування дане питання. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Наділити правом підпису документів від імені юридичної особи Ради 

адвокатів міста Києва Заступника Голови РАмК Степ’юка В.С. для вирішення 

організаційно-розпорядчих, господарських та адміністративних  питань. 

 

 

Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. повідомив, що Порядок денний засідання 

РАмК вичерпано, а тому запропонував закрити засідання РАмК. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 

Вирішили: Закрити засідання РАмК. 

 

 

Заступник Голови РАмК               /підпис/    В.С. Степ’юк 

 

Секретар РАмК                            /підпис/    Т.М. Кілічава 
 


